
 

Dagsorden til bestyrelsesmøde nr. 231, onsdag d. 9/2-2022 

Tilstede:  

Thor, Kim, , Randa, Marc, Thorsten, Simone, Anne, Johan, Michael, Hanne, ,  

 

Fraværende med afbud:  

Fraværende uden afbud: Ilan, Mikkel, Rune, Johan 

Angiv om forslag er til info(I), eller til beslutning(B). Brug indstillings-skabelonen. 

Godkendt d.: 

 

1. Valg af ordstyrer 

Thorsten er ordstyrer 

 

2. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt med følgende bemærkninger. Hvad står SLV og TP for. Forkortelser for 

bestyrelsesmedlemmer 

 

3. Godkendelse af referat nr.230 

Simone gør opmærksom på at i 230 er godkendt med bemærkning at der er 

bemærkninger til referat 229 

 

4. Godkendelse af “gamle referater” (B) 

 

5. Nyt fra driftskoordinatoren (I) 

Michael fortæller, at det går godt. Der er rigeligt at se til. Lynende travlt. Det går 

stadig godt med Ibrahim, der er faldet godt til. Vi har et super godt team.  

 

6. (SLV) Gårdlaug  

a. Hvordan fungerer det overordnet?  

Når man sidder i et gårdlaug skal man have AB Jægers fuldmagt 

(bestyrelsens). Man kan ikke tage beslutninger der går imod AB Jægers 

bestyrelse (vedtægter) 

Simone efterspurgte om bestyrelsens fuldmagt til at sidde i gårdlaug 

b. Gårdlauget Bjelken - Se bilag  

Simone spurgte til en plante der kunne kravle op af en væg i gården, må de 

plante den i gården. Det blev godkendt med det forbehold at planten ikke må 

komme op i tagrenden. 

 

Thor opfordrer til at udvalget for gårdlauget behandler fremtidige spørgsmål 

 

7. (TP) Rensning af bygningernes tagrender (B 

 

Tilbuddet fra  Grønt og Gråt er accepteret 

 



 

 

8. (SLV) I forbindelse med opsætning af Dantæt vil vi i den nærmeste fremtid skulle indkøre 

dem. 

  

 

9. (KRB) Budget 2022 (I) 

Når BU afholder deres møde hvor større arbejder for året planlægges den 20. februar, 

skal de forelægges bestyrelsen inden budgetmødet, så vi kan nå at få økonomien med. 

 

10. (RS) Fastelavn 

Arrangerer bestyrelsen fastelavn i år? 

Bestyrelsen mener der skal afholdes fastelavn den 27 februar. Kim er tovholder 

Michael sørger for at der bliver hængt wire op ved hugget ( Inge Vincent) 

 

11. Generalforsamling i Hørsholmsgården (I) 

Møde afholdt 

 

12. Nyt fra KU 

Beklager på forhånd at der ikke er kommet nyhedsbrev ud. jeg inddrager sidste måneds 

punkter i næste nyhedsbrev (som udkommer ASAP). 

 

Simone arbejder på det kommende nyhedsbrev 

 

13. Nyt fra EU 

 

14. Nyt fra BU 

 

 

15. Eventuelt 

 


